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Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος    
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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο επενδυτικό σπόρων) GIZMO 060 FS (δραστική ουσία: 

tebuconazole) »   
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 αυτού.  

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών 

και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, 

σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο 

περιλαμβάνεται η δραστική ουσία tebuconazole. 

4. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την 

επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση 

των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) 1907/2006”, 

καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.   

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10
ης

-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για 

την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

6. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 

απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  

7. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 

2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 

φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.       

8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων 

κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”. 

9. Την με αριθ. R-132/2014 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Πολωνίας για το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν GIZMO 060 FS, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης.  
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10. Τη με αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας Φυτ. Παραγωγής, η οποία 

εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία 

αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009. 

11. Τη με αριθ. Υ103/2.3.15 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.15) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα “Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου”. 

12. Τη με αριθ. 6252/78481/14.7.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1503/Β΄/17.7.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, 

Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 

πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.  

13. Τις με αριθ. πρωτ. 2066/25103/3.3.15 και 4938/58327/27.5.15 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας Greenfarm 

Χημικά ΑΕ. 
14. Το με αριθ. 4490/53601/14.5.15 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτ. Παραγωγής προς της Πολωνικές 

αρχές καθώς και το από 9-7-15 έγγραφο των Πολωνικών αρχών (αρ. πρ. ΥΠΑΠΕ 6801/80176/17.7.15). 

15. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο επενδυτικό σπόρων) GIZMO 060 

FS (δραστική ουσία: tebuconazole), με τα ακόλουθα στοιχεία:   

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

60.468 

29-7-2015 

31-08-2019 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα GIZMO 060 FS 

1.2.β Μορφή:  Πυκνό εναιώρημα για επένδυση σπόρων (FS) 

 

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)  

Δραστική ουσία 1   

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 

ουσίας/ών κατά ISO 

Tebuconazole  

   
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 

ουσία 

Tebuconazole min 97%  

   

Χημική ομάδα τριαζολών  

   

Παρασκευαστής Nufarm SAS 
28 Boulevard Camélinat,BP75,  

92233 GENNEVILLIERS Cedex, Γαλλία 

 

   

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων  

(πλήρης διεύθυνση): 

1. Astec LifeScience Limited 

B-16 / 17 M.I.D.C., Mahad 402 302,  

Dist: Raigad, Maharashtra,  Ινδία. 
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2. Shangyu Nutrichem Co., Ltd.,  

No. 9 Weijiu Road, Hangzhou Gulf Fine Chemical 

Zone Zhejiang, 312369 China. 

   

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.  

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

   

α) Κάτοχος της άδειας: Greenfarm Χημικά Α.Ε. 

Μεσογείων 467 & Γούναρη 40 

15343 Αγία Παρασκευή 

Τηλ.: 210 6990932, Fax: 210 6990862 

E-mail: info@gr.nufarm.com 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά  

Greenfarm Χημικά Α.Ε. 

Μεσογείων 467 & Γούναρη 40 

15343 Αγία Παρασκευή 

Τηλ.: 210 6990932, Fax: 210 6990862  

E-mail: info@gr.nufarm.com  

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Nufarm UK Limited  
Wyke Lane, Wyke, Bradford,West Yorkshire 

BD12 9EJ, Ηνωμένο Βασίλειο 

 

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 

(πλήρης διεύθυνση): 

1. Safapac Limited 

            4 Stapledon Road, Orton Southgate,  

            Peterborough, PE2 6TB, Ηνωμένο Βασίλειο 

2. Alchimex 

Heresti,  Giurgiu District, Bucharest, Ρουμανία 

 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1 Safapac Limited 

            4 Stapledon Road, Orton Southgate,  

            Peterborough, PE2 6TB, Ηνωμένο Βασίλειο 

2. Alchimex 

       Heresti,  Giurgiu District, Bucharest, Ρουμανία 

3. Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 

          ΒΙ.ΠΕ.Θ, 570 22 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: Tebuconazole 6 % β/ο  

Βοηθητικές ουσίες: 94,32% β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι 

εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 

 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 250 κ.εκ., 500 κ.εκ. HDPE (πολυαιθυλαίνιο υψηλής 

πυκνότητας) 

2 Δοχεία 1 λίτρο, 5 λίτρα, 10 λίτρα, 15 λίτρα, 

20 λίτρα 

HDPE (πολυαιθυλαίνιο υψηλής 

πυκνότητας) 

3 Δεξαμενή 

 

220 λίτρων HDPE (πολυαιθυλαίνιο υψηλής 

πυκνότητας) 
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3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  

Τρόπος εφαρμογής: Επένδυση σπόρων. Το Gizmo 060 FS εφαρμόζεται στους 

σπόρους διαλυμένο σε νερό με τη μέθοδο της υγρής εφαρμογής χρησιμοποιώντας 

όγκο νερού 500 κ.εκ. νερό ανά 100 κιλά σπόρου. 

Τρόπος παρασκευής διαλύματος επένδυσης: 

Η προετοιμασία του διαλύματος επένδυσης γίνεται σε μηχανές επένδυσης σπόρων ή 

σε ξεχωριστό δοχείο. Προσθέστε πρώτα τον απαιτούμενο όγκο νερού και θέστε σε 

λειτουργία την ανάδευση. Ανακινείστε καλά τη συσκευασία και διαλύστε την 

απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος ανακατεύοντας συνεχώς. Εφαρμόστε το 

διάλυμα πάνω στο σπόρο και διατηρήστε την ανάδευση μέχρι το τέλος της εφαρμογής.   

Η εφαρμογή γίνεται  με χρήση επενδυτικών μηχανών συνεχούς ροής ή μηχανών 

συγκεκριμένου όγκου σπόρου (batch seed treater).  

Για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη και ποιοτική επένδυση όλων των σπόρων  

προσαρμόστε τον όγκο του διαλύματος επένδυσης βάσει του χρησιμοποιημένου 

εξοπλισμού και βάσει των χαρακτηριστικών των σπόρων (ποικιλία, βάρους 1000 

σπόρων, κ.λ.π.).  

Καθαρισμός χρησιμοποιούμενων συσκευών: Μετά την επένδυση του σπόρου, ο 

χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά. Το νερό που 

χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του εξοπλισμού επεξεργασίας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία του διαλύματος κατά την επόμενη χρήση του 

προϊόντος. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται 

τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη 

συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 

χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) σε 

υγρή μορφή για επένδυση σπόρων σποράς σιτηρών.  

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχοι Δόσεις σκευάσματος Τρόπος 

Εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός εφ/γών / 

καλλ. περ/δο  κ.εκ. σκευάσματος 

/ 100 κιλά σπόρου 

Κ.εκ. 

νερού/100 

κιλά σπόρου 

Χειμερινό 

Σιτάρι 

Μύκητες 

(Fusarium spp.,Pythium spp.) 
Δαυλίτες 

(Tilletia caries, Tilletia laevis) 

Σήψη 

(Microdochium Nivale) 

50 500 Επένδυση 

σπόρων 

σποράς 

1 

Χειμερινό 

Κριθάρι 

Μύκητες 

(Fusarium spp.,Pythium spp.) 
Γυμνός Άνθρακας  

(Ustilago nuda) 

Ραβδωτή κηλίδωση κριθαριού 

(Pyrenospora graminea) 

Χειμερινή 

Σίκαλη 

Μύκητες 

(Fusarium spp.,Pythium spp.) 
 Χειμερινό 

Τριτικάλε 

Εαρινό Κριθάρι Μύκητες 

(Fusarium spp.,Pythium spp.) 
Ραβδωτή κηλίδωση κριθαριού (Pyrenospora 

graminea) 

Εαρινό 

Τριτικάλε 

Μύκητες 

(Fusarium spp.,Pythium spp.) 
 Βρώμη 
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Παρατήρηση:  Να υπολογίζεται η ποσότητα σκευάσματος και νερού που χρειάζεται ανάλογα με την 

ποσότητα του σπόρου που θέλετε να επενδύσετε. 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας. 

 

6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

1. Οι επενδεδυμένοι σπόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σπορά. Δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα ή ζωοτροφή. 

2. Η επένδυση των σπόρων να γίνεται λίγο πριν τη σπορά 

3. Οι συσκευασίες των επενδεδυμένων σπόρων (σακιά) θα πρέπει να είναι 

ερμητικά κλειστές.  

4. Οι σάκοι δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται. 

5. Οι επενδεδυμένοι σπόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται την ίδια χρόνια και 

να μη φυλάσσονται για χρήση την επόμενη. Γι’ αυτό να επενδύονται μόνο 

σπόροι που θα καλύπτουν τις ανάγκες σποράς για κάθε καλλιεργητική 

περίοδο. Εάν υπάρχει αναγκαιότητα φύλαξης των σπόρων μέχρι την επόμενη 

περίοδο, πρέπει πριν τη σπορά να εξεταστεί η δυνατότητα φύτρωσης. 

6. Οι επενδεδυμένοι σπόροι να φυλάσσονται σε δροσερό, ξηρό και καλά 

αεριζόμενο χώρο. 

7. Να εφαρμόζεται σε καλά καθαρισμένους σπόρους με υγρασία μικρότερη από 

16%. Να μην έχει προηγηθεί επένδυση των σπόρων αυτών με άλλο 

σκεύασμα.  

 
7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας -  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν -  

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα -  

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες 

που αναγράφονται στην ετικέτα του. 

 

9  Εικονογράμματα 

κινδύνου: 
                        Προσοχή 

GHS08 GHS09 

 

10 Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 

Η411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 

χρήσης. 
 

 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 
P102 Μακριά από παιδιά. 

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 

το προϊόν. 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΡΘΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.doc
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P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

P391 Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε. 

Sp1 ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 
 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

P308+P313 Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό Αντίδοτο. Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη, 

συμβουλευθείτε γιατρό και δείξτε του τη συσκευασία ή την ετικέτα. 

Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777 
 

 

13 Προστασία των καταναλωτών   

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων 

(MRLs) 

Φυτικά Προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg 

 Tebuconazole Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs με τον  Κανονισμό 396/2005, 

όπως ισχύει. 

   

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Τριτικάλε, Βρώμη Μη 

εφαρμόσιμο 

(Επενδυτικό 

σπόρου) 

 

 

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία 

παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη 

συσκευασία σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Να 

αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 0°C- 30°C.  

 

 

 

15  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: 

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την 

απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά 

στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 
 

 

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών 

 Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα 

απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, 

παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων. 
 

 

B. Γενικές υποχρεώσεις 

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ 

για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση 

τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα 

και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του 

σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε 

μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα 

απόφαση. 
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4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της 

έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την 

συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει  να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που 

εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η 

παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την 

ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

 
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  

Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
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